
 

 

هدف  ردیف

 کلی

هدف 

جزئی 

 )کمی(

زمان  (عملیاتی بردهاي راهفعالیت ) برنامه

 انجام 

 رارائه راهکا -ها  کاستیضعف و  توضیحات
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تشکيل جلسه شورا 

جهت تصويب و پيگيري 

 هاي تحقيقاتيطرح

جهت  تشکيل جلسات منظم شوراي پژوهشي -1

اعالم خاتمه و  هاي ارسالي به مرکزطرح تصويب 

 )حداقل چهار جلسه( مصوب شده هايطرح

 تصويب حداقل سه طرح  با عنوان مرکز  -2

ابتداي سال 

تا  1396

 انتهاي سال

1396 

 1396در سال  جلسه  21تعداد  -1

 جلسات :تاريخ  تشکيل شد ،

1396.1.27 

1396.2.24 

1396.2.25 

1396.2.30 

1396.3.13 

1396.4.11 

1396.4.18 

1396.4.19 

1396.5.29 

1396.7.1 

1396.7.4 

1396.7.11 

1396.8.21 

1396.9.8 

1396.11.3 

1396.11.14 

1396.11.16 

1396.12.6 

1396.12.19 

1396.12.23 

) 

طرح هاي تصويب  37تعداد  -2

 1396شده در سال 

 

 ضعف و کاستيها:

 

 ارائه راهکار:

 



 

 

هدف  ردیف

 کلی

هدف 

جزئی 

 )کمی(

زمان  (عملیاتی بردهاي راهفعالیت ) برنامه

 انجام 

 رارائه راهکا -ها  کاستیضعف و  توضیحات

هاي ثبت اولويت

مرکز پژوهشي اعضاي 

 در سامانه پژوهشي

هاي پژوهشي با تصويب حداقل سه طرح  از اولويت -1

 عنوان مرکز 

موظف ساختن اعضاي شوراي پژوهشي مرکز در  -2

ارائه حداقل يک طرح تحقيقاتي در سال مطابق با 

 اولويت هاي پژوهشي مرکز

ابتداي سال 

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

مصوب در  طرح  37تعداد  -1

در  شوراي پژوهشي مرکز

جلسات شوراي مرکز تصويب و 

 وارد وفاز اجرايي شده است.

اعضاي مرکز تحقيقات بر اساس  -2

اولويتهاي پژوهشي مرکز اقدام 

 به ثبت طرح مي کنند.

 ضعف و کاستيها:

 

 ارائه راهکار:
 

توانمند سازي اعضاي 

 مرکز 

آموزشي هاي اطالع رساني جهت برگزاري کارگاه -1

پروپوزال نويس و مقاله نويسي زير نظر معاونت 

 تحقيقات و فناوري دانشگاه

ابتداي سال 

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

اطالعيه زمان برگزاري کارگاه 

https://sdhrc.semums.ac.ir  در سايت

مرکزتحقيقات قرار گرفته شده 

 است.

 کاستيها:ضعف و 

 ارائه راهکار:

 

تسريع در انجام فرايند 

هاي تحقيقاتي و طرح

هاي پايان نامه

 دانشجويي

 هاي مصوب مرکز از نظر کد اخالقپيگيري طرح -1

 هاي مصوبنظارت بر شروع به موقع طرح -2

به رابط  هاپيگيري ارائه گزارش پيشرفت طرح -3

 علمي

)هماهنگي اداري  با  پيگيري ارائه گزارش نهايي -4

دانشگاه و معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه 

 جهت معرفي طرح و اطالع رساني (  

 

ابتداي سال 

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

طرح هاي رسيده به مرکز در کوتاه 

ترين زمان)يک هفته( در شورا 

مطرح و بعد از اصالحات مورد نياز ، 

تصويب و به کميته اخالق دانشگاه 

 ارسال مي شود.

 ضعف و کاستيها:

 

 

 

 ارائه راهکار:

 

https://sdhrc.semums.ac.ir/


 

 

هدف  ردیف

 کلی

هدف 

جزئی 

 )کمی(

زمان  (عملیاتی بردهاي راهفعالیت ) برنامه

 انجام 

 رارائه راهکا -ها  کاستیضعف و  توضیحات
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ارتقاء تعداد مقاالت 

چاپ شده در ايندکس 

و Pub medو ISIهاي 

Scopus 

اطالع رساني به اعضاي شوراي مرکز و ساير  -1

هاي انتشاراتي با همکاران جهت ارسال اسناد فعاليت

 افيليشن مرکز

معاونت  تدوين سازوکار مناسب  اطالع رساني  -2

براي انتشارمقاالت  تحقيقات و فناوري دانشگاه

 هاي علمي داراي نمايه معتبراعضاي مرکز در  نشريه

ابتداي سال 

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

 20مقاله شامل  47:   1396 سال -1

مقاله با  4و   ISIمقاله با ايندکس

مقاله با 23و   pubmed ايندکس

با افيليشن     scoposايندکس 

 مرکز به چاپ رسيده است. 

 ضعف و کاستيها:

 

 ارائه راهکار:

ارتقاء تعداد مقاالت 

چاپ شده در مجالت 
Q1 

ابتداي سال  در سايت مرکز تحقيقات Q1اطالع رساني مجالت  -1

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

يک مقاله در مجالت  1396در سال 

Q1 . چاپ شده است 

به اعضاي مرکز  Q1ليست مجالت 

 ارسال شد.

 ضعف و کاستيها:

 

 ارائه راهکار:

ارتقاء تعداد مقاالت ارائه 

هاي شده به همايش

 داخلي و بين المللي

هاي علمي رساني مستمر و به موقع  همايشاطالع -1

 الملليمعتبر بين

جهت پشتيباني و حمايت )مالي و اطالع رساني  -2

غيرمالي( متقاضيان حضور )اعضاي هيأت علمي و 

المللي هاي علمي معتبر بيندانشجويان( در همايش

 دانشگاه با افيليشن مرکز

ابتداي سال 

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

مرتبط با معرفي همايش هاي داخلي 

به اعضاي مرکز جهت عنوان مرکز 

 شرکت و ارائه مقاله

 عف و کاستيها:ض

 

 ارائه راهکار:

ي 
ت ارزشياب

العا
ت اط

ثب

بطور ساليانه
 

ثبت اطالعات ارزشيابي 

 در سامانه

جستجوي ماهانه مقاالت با افليشن مرکز به دو روش  -1

جستجوي اسامي و جستجوي افليشن مرکز جهت 

 مقاالتي که مستندات آن به مرکز ارائه نشده است

پيگيري جهت نمايه شدن مقاالت  در ايندکس هاي  -2

ISI وPub med وScopus 

ابتداي سال 

تا  1396

انتهاي سال 

1396 

بايگاني مرکز بروز مي باشد و مقاالت 

اعضاي مرکز به تفکيک نام نويسنده 

)عضو مرکز( و سال انتشار بايگاني 

 شده است.

 ضعف و کاستيها:

 

 ارائه راهکار:

 

 


